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Είσοδος ελεύθερη 
 
To Atopos BlahBlahBlah, υπό την επιµέλεια του Βασίλη Ζηδιανάκη, αποτελεί µια σειρά από 
τακτικές συναντήσεις στον χώρο της Atopos cvc, µε έναυσµα την έρευνα γύρω από την έκδοση του 
οργανισµού µε τίτλο UNLOCKED. Ένα βιβλίο που επιχειρεί να «ξεκλειδώσει» την απεικόνιση του 
Γυµνού Σώµατος στη µετα-φωτογραφική, ψηφιακή εποχή.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Atopos BlahBlahBlah o Kωστής Σταφυλάκης θα εισηγήθει την 
οµιλία-συζήτηση µε τίτλο Ξαναδιαβάζοντας την κριτική της παρουσίας: σώµα και χειρονοµία 
στη µεταδιαδικτυακή συνθήκη. Το 1981, η φεµινίστρια καλλιτέχνης Mary Kelly δηµοσίευσε ένα 
κριτικό κείµενο που ερευνούσε εξονυχιστικά τις  αξιωµατικές οριοθετήσεις της performance: η τέχνη 
της καλλιτεχνικής performance ήταν ένα γένος µε κλίση προς την αµφισβήτηση των µεταφυσικών 
σταθερών του µοντερνισµού – την ηγεµονία της λευκής ανδρικής αυτο-εκφραζόµενης καλλιτεχνικής 
ατοµικότητας. Η Kelly ισχυρίστηκε ότι η προσφυγή της performance στο «σωµατικό» και 
«χειρονοµιακό» επίπεδο, το πόνο και τον αυτοτραυµατισµό ήταν η τελευταία αναστύλωση της 
µοντερνίστικης «µεταφυσικής της παρουσίας»  σε µια σειρά αµφίβολων προσπαθειών ανατροπής 
της. Είναι αυτή η κριτική ακόµα επίκαιρη σήµερα; Η έκδοση Unlocked της Atopos cvc προσφέρει 
µια ευκαιρία να ξαναθέσουµε το ερώτηµα και να ερευνήσουµε τον ρόλο της παρουσίας στην 
πρόσφατη µεταδιαδικτυακή εικονοποιία. Τι σηµατοδοτεί η επιστροφή της σωµατικής 
αναπαράστασης; Τι µαρτυρά; Ποιές βεβαιότητες κυοφορεί ή αµφισβητεί;       
 
Σχετικά µε τον καλλιτέχνη 
 
O Κωστής Σταφυλάκης είναι θεωρητικός τέχνης και καλλιτέχνης. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας, έχει µεταπτυχιακό τίτλο στη Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία (Uni. 
Essex) και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού στην Ηπειρωτική Φιλοσοφία (Uni. Essex). Έλαβε το 
διδακτορικό του από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Αθήνα εστιάζοντας στην πολιτική συζήτηση που ξεκίνησε από την παγκόσµια τέχνη του 21ου αιώνα 
και ιδιαίτερα την Documenta 11. Μαζί µε τον Γιάννη Σταυρακάκη επιµελήθηκε την ανθολογία Η 
Πολιτική στη Σύγχρονη Τέχνη (Εκκρεµές, 2008). Δίδαξε το µάθηµα Τέχνη Βασισµένη στην 
Έρευνα στη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας στη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας και σήµερα διδάσκει Τέχνη και Οπτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Ήταν 
συν-επιµελητής της 4ης Μπιενάλε της Αθήνας, AGORA. Μαζί µε τη Βάνα Κωσταγιόλα είναι 
υπεύθυνος για το KavecS (www.kavecs.com), ένα πείραµα µε µεθόδους υπερταυτοποίησης. 
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H έκθεση και η έκδοση UNLOCKED 
πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήριξη: 
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